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Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánunk feltenni

Dr. Fellegi Tamás
nemzeti fejlesztési miniszter úrnak

„Hogyan kell értelmezni a közüzemi díjak emelésének moratóriumára vonatkozó
kormányzati intézkedést?”

címmel .

Kérdésünkre írásbeli választ kérünk a Miniszter Úrtól, azért t ő le, mert e tárgykörben a

Kormány tagjai közül ő az illetékes .

Tisztelt Miniszter Úr !

Dr. Orbán Viktor miniszterelnök úr 2010 . június 8-án az Országgy űlésben napirend

előtti felszólalásban ismertette a kormány 29 pontból álló els ő gazdasági akciótervét.

Ezen akciótervben 28 . pontként az alábbi intézkedés megvalósítását nevesítette :

„Felkérem Fellegi Tamás miniszter által vezetett minisztériumot, hogy a közüzemi

díjak emelésére rendeljen el moratóriumot és kezdeményezzen tárgyalást az

ármegállapítás új rendszerérő l és érintett vállalkozásokkal .”

Az Országgyűlés 2010. június 14-i ülésén Házszabálytól történ ő eltéréssel, nagy

többséggel és a kormány támogatásával fogadta el a földgázellátásról szóló 2008 . évi

XL. törvény, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI . évi törvény

módosításáról szóló T/329. számú, országgyűlési képviselő által benyújtot t

törvényjavaslatot .

A törvény az árszabályozási rendszer átalakítására előírt határidő nélkül rögzítette a

földgáz és a villamos energia egyetemes szolgáltatás jelenlegi szintjének megtartását ,

valamint lehetővé tette, hogy – a kedvezőbb árfeltételek miatt egyébként legalább 95 %-



ban a versenypiacon vételez ő – távhő termelő létesítmények további egy évig, 2011 .

június 30-ig legyenek jogosultak az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vásárolni .

Úgy gondoljuk, hogy az intézkedés bejelentése és megvalósítása feltehetően nem történt

volna meg, ha azt nem el őzi meg alapos szakmai döntés-előkészítésen alapul ó

kormányzati döntés . Az intézkedés bejelentése ugyanakkor a tervezett új árszabályozás i

rendszer megvalósításának módjáról, tartalmáról további információkat nem

tartalmazott. Az elfogadott módosítás ugyancsak nem rögzít rendelkezéseket a

távhőszolgáltatás, a víz- és csatornadíjak emelésének – a miniszterelnök ú r

bejelentéséb ő l következő - esetleges befagyasztásával kapcsolatban .

Az intézkedésnek a hazai gazdasági növekedésre, az energiapiaci versenyre gyakorol t

hatására tekintettel, valamint a többi közüzemi szolgáltatás díjának tervezett

befagyasztásával kapcsolatban szükségesnek tartjuk az intézkedéssel kapcsolatos

részletes információk megismerését .

Mindezek alapján a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949 . évi XX. törvény

27. §-ában biztosított jogunkkal élve a Magyar Köztársaság Országgy ű lésének

Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 91 . §-a alapján az alább i

kérdéseket intézzük Önhöz :

1. Mikor kívánja megalkotni a kormány az energiaszolgáltatókra vonatkozó új

árszabályozás rendszerét ?

2. Milyen közvetett költségvetési hatásokkal számolt a kormány az ármoratóriu m

elrendelése, illetve az országgyűlési képviselő által benyújtott T/329. számú

törvényjavaslat támogatásáról szóló döntés kialakítása során ?

3. Milyen gazdasági növekedésre gyakorolt hatásokkal számolt a kormány az

ármoratórium elrendelése illetve az országgyűlési képviselő által benyújtott

T/329 . számú törvényjavaslat támogatásáról szóló döntés kialakítása során ?

4. Várható-e a kormány számítása szerint, hogy az egyetemes szolgáltatá s

keretében történő földgáz-vételezés alacsonyabb áron lesz elérhető , mint a

szabadpiaci vételezés keretében ?

5. Az ármoratórium elrendelése mellett a kormány tervei szerint lehetséges-e, hogy

bizonyos csoportok mégis többet fizessenek az igénybe vett szolgáltatásokért ?

6. A közüzemi díjak befagyasztásáról szóló döntés csak a földgáz, illetve a

villamos energia egyetemes szolgáltatókat érinti, vagy valamennyi közüzem i
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díjra ki kívánja terjeszteni azt a kormány? Ha igen, milyen ütemezéssel kívánj a

az intézkedést megvalósítani ?

Tisztelettel várjuk válaszát !

Budapest, 2010 . június 21 .
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Kovács Tibor

	

.--Iorváth Csaba

országgyűlési képviselő

	

országgyűlési képviselő
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